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Hallinto-osaamisen
opinnot 

Hallintotieteiden tiedekunnan opiskelijoilla 
yksi hallinto-osaamisen opintojaksoista sisäl-
tyy pääaineen perusopintoihin. Muut opin-
tojaksot luetaan hallinto-osaamisen sivuai-
neopintoihin (20 op) tai vapaasti valittaviin 
opintoihin. 

Esimerkki. Opiskelijan pääaine on hallinto-
tiede. Opintojakso ’Hallinto ja johtaminen’ 
sisältyy pääaineen perusopintoihin. Hallinto-
osaamisen opinnoista tulee tällöin suorittaa 
aluetieteen, julkisoikeuden, sosiaali- ja ter-
veyshallintotieteen sekä sosiologian opinto-
jaksot (yhteensä 20 op). Opiskelija voi kui-
tenkin tehdä esim. sosiologian perusopinnot 
25 op. Tällöin jakso ’Suomalaisen yhteiskun-
nan instituutiot’ luetaan sosiologian perus-
opintoihin eikä hallinto-osaamisen opintoi-
hin. HTK-tutkintoon tulee kuitenkin sisältyä 
kaikki hallinto-osaamisen opintojaksot, sisäl-
tyvät ne sitten Hallinto-osaamisen opintoihin 
(20 op, jolloin ne merkitään tutkintotodistuk-
seen) tai jonkin ao. oppiaineen perusopintoi-
hin tai muihin opintoihin.

Muiden tiedekunnan opiskelijat voivat suo-
rittaa Hallinto-osaamisen opinnot 25 opin-
topisteen laajuisena sivuainekokonaisuute-
na. Kokonaisuus koostuu hallintotieteiden 
tiedekunnan oppiaineiden aluetiede, hallin-
totiede, sosiaali- ja terveyshallintotiede, jul-
kisoikeus sekä sosiologia järjestämistä opin-
tojaksoista.

Opintojaksokuvaukset

n  Yhteiskunnan alueellinen 
organisoituminen
Spatial Organization of the Society

Koodi ja laajuus: ALUE1001, 5 op 
Oppimistavoitteet: Antaa yleiskuva yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän alueellisesta orga-
nisoitumisesta sekä siihen vaikuttavista teki-
jöistä. Perehdyttää aluetieteen keskeisiin kä-
sitteisiin ja erityisaloihin. Antaa käsitys alue-
tieteen soveltamismahdollisuuksista julkis-
hallinnon ja yrityselämän työtehtävissä.
Kirjallisuus: Luentomoniste.
Opetus: Luennot 30 h.
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden 
tenttiminen.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Aluetieteen professori 

n  Hallinto ja johtaminen 
Public Administration and Management

Koodi ja laajuus: HALL1001, 5 op
Oppimistavoitteet: Jakso toimii johdatukse-
na hallinnon ja johtamisen teoriaperustan jä-
sentämiseen. Jakson aikana keskitytään jul-
kisten organisaatioiden johtamisen kysymyk-
siin.
Kirjallisuus:
1. Salminen: Julkisen toiminnan johtaminen: 

Hallintotieteen perusteet. Helsinki 2004.
2. Vartola: Näkökulmia byrokratiaan. Tam-

pere 2004 (sivut 129–147 ja 183–245).
Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden 
tenttiminen.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Hallintotieteen professori/
yliassistentti.
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n  Palvelut ja hyvinvointi
Introduction to Welfare Services

Koodi ja laajuus: SOTE1001, 5 op 
Oppimistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on perehtyä hyvinvointivaltion hallinnollis-
ideologisiin kysymyksiin sekä palveluorgani-
saatioiden peruselementteihin. Opintojaksos-
sa tarkastellaan hyvinvointivaltion kehityk-
sen taustatekijöitä, käytännön toimintamal-
leja ja tulevaisuuden kehityssuuntia sekä teo-
reettisen että praktisen tiedon varassa. 
Kirjallisuus:
1. Esping-Andersen: Social Foundations of 

Postindustrial Economies. Oxford 1999.
2. Harisalo & Miettinen: Hyvinvointivaltio. 

Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. 
Tampere 2004.

Suoritustapa: Luentojen ja kirjallisuuden 
tenttiminen.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Sosiaali- ja terveyshallinto-
tieteen professori.

n  Julkisoikeus osana Suomen 
oikeusjärjestystä
Public Law in Finnish Legal System

Koodi ja laajuus: JOIK1001, 5 op
Tavoite: Antaa kokonaiskuva Suomen oike-
usjärjestyksestä sekä luoda valmiuksia oikeu-
delliseen tiedonhakuun.
Sisältö: 1) Suomen oikeusjärjestys, sen raken-
ne ja systematiikka, 2) Suomen valtiosään-
tö sekä hallinto-oikeuden perusteet, 3) hal-
linnon juridiikan tutkimuksen perusteet sekä 
4) EU-oikeuden perusteet.
Kirjallisuus: 
1. Jyränki: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä 

2000 
2. Husa & Pohjolainen: Julkisen vallan oi-

keudelliset perusteet. Johdatus julkisoi-
keuteen. Helsinki 2008.

3. Luennoitsijan ilmoittamat säädökset. 
Suoritustapa: Luentojen, säädösten ja kirjal-
lisuuden tenttiminen. Pakollinen läsnäolo lu-
entoihin sisältyvillä tiedonhaun luennoilla.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.

Vastuuopettajat: Julkisoikeuden professori/ 
yliassistentti

n  Suomalaisen yhteiskunnan 
instituutiot
Institutions in Finnish Society

Koodi ja laajuus: SOSL1002, 5 op
Tavoite ja sisältö: Tutustuminen suomalai-
seen yhteiskuntaan ”politiikkana”, ”hallin-
tona”, ”oikeutena” ja ”taloutena” ja niiden 
rakenteiden ja muutosten esittely.
Kirjallisuus: valitaan joko osio A tai B.
A. Jokinen & Saaristo: Suomalainen yhteis-

kunta, 2002 ja Melin & Nikula (toim.): 
Yhteiskunnallinen muutos, 2003.

B. Julkunen: Suunnanmuutos. 1990-luvun 
sosiaalipoliittinen reformi Suomessa, 
2001. ja Kauppinen: Suomen työmarkki-
namalli, 2005.

Suoritustapa: Luennot ja kirjallisuus.
Arviointi: Tentti 1–5 tai hylätty.
Vastuuopettaja: Sosiologian yliopistonlehto-
ri. 


